
Uznesenie č. 138-08/2017 zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov, zo dňa 

22.08.2017 

 _________________________________________________________________________ 

 

K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia 
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Cabov  

     

schvaľuje 

 

program zasadnutia. 

  

Hlasovanie : 
Za:          - 4 (p. Korytková, , p. Horváth, p. Dugovský, p. Ing. Hric)  

Proti:       - 0 

Zdržal sa: -0 

Návrh bol prijatý 

 

 

V Cabove, dňa 22.08.2017                      Viliam Popaďák 

                                starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 139-08/2017 zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov , zo dňa 

22.08.2017 

_________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

   

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

schvaľuje 

 

 

za zapisovateľku Ing. Tatianu Mardžejovú a za overovateľov zápisnice p. Lukáša Horvátha a 

p. Ing. Petra Hrica. 

          

 

Hlasovanie: 
Za:     -4 (p. Korytková, , p. Horváth, p. Dugovský, p. Ing. Hric)   

Proti:       -0 

Zdržal sa:-0 

Návrh bol prijatý 

 

 

V Cabove, dňa 22.08.2017                      Viliam Popaďák 

                                starosta obce 

 



Uznesenie č. 140-08/2017 zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov , zo dňa 

22.08.2017 

_________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení 

 

Uznesenia zo šestnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené. Okrem uznesenia 

č.136-06/2016 bod B). 

 

Hlasovanie: 
Za :      - 4 (p. Korytková, , p. Horváth, p. Dugovský, p. Ing. Hric)   

Proti:        - 0 

Zdržal sa: - 0 

Návrh bol prijatý 

                                               Viliam Popaďák 

V Cabove 22.08.2017               starosta obce 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 141-08/2017 zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov , zo dňa 

22.08.2017 

 

K bodu 4 – Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2017 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

berie na vedomie 

 

Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2017. 

 

 

V Cabove dňa 22.08.2017        

 

 

         Viliam Popaďák 

                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 142-08/2017 zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov, zo dňa 

22.08.2017 

 

K bodu 5 –  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov  

 

schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017. 

 

Hlasovanie: 
Za:           - 4 (p. Korytková, , p. Horváth, p. Dugovský, p. Ing. Hric)   

Proti:        - 0 

Zdržal sa: - 0 

Návrh bol prijatý 

 

 

V Cabove dňa 22.08.2017        Viliam Popaďák 

                   starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 143-08/2017 zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov, zo dňa 

22.08.2017 

 

K bodu 6   –  Informácia o odstúpení od zmluvy o dielo č.Z20164658_Z. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

berie na vedomie 
 

informáciu o odstúpení od zmluvy o dielo č.Z20164658_Z na predmet zmluvy „Zvýšenie 

energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov.“ 

 

 

 

 

 

 

V Cabove dňa 22.08.2017        Viliam Popaďák 

                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 144-08/2017 zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov, zo dňa 

22.08.2017 

 

K bodu 7 – Schválenie zámeru „Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie 

obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom  Cabov“ 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

A/ schvaľuje 

 

 schvaľuje  zámer obce „Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov 

energie – Kultúrny dom Cabov“.  

 

           B/ poveruje  

 

starostu obce zabezpečiť prípravu výkaz – výmer na uvedený zámer.  

 

Hlasovanie: 
Za:           - 4 (p. Korytková, , p. Horváth, p. Dugovský,  p. Ing. Hric)   

Proti:        - 0 

Zdržal sa: - 0 

Návrh bol prijatý 

 

V Cabove dňa 22.08.2017       Viliam Popaďák 

                  starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 145-08/2017 zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov, zo dňa 

22.08.2017 

 

K bodu 8  – Schválenie montáže bleskozvodu na verejnej budove MŠ súp. č. 44 v k.ú. 

          Cabov  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

       schvaľuje 
 

montáž bleskozvodu  na verejnej budove MŠ sup. č. 44, CKN 361/1 v k.ú. Cabov. 

 

Hlasovanie: 
Za :          - 4  (p. Korytková, , p. Horváth, p. Dugovský, p. Ing.  Hric)   

Proti:        - 0 

Zdržal sa: - 0 

Návrh bol prijatý 

 

 

 

V Cabove dňa 22.08.2017       Viliam Popaďák 

                  starosta obce 

 



Uznesenie č. 146-08/2017 zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov , zo dňa 

22.06.2017 

 

K bodu 9   – Informácia o vykonaných prácach na dome smútku 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 berie na vedomie 

 

informácie o prácach prevedených na budove domu smútku v Cabove.   

 

 

V Cabove dňa 22.08.2017    

 

 

 

 

          Viliam Popaďák 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 147-08/2017 zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov, zo dňa 

22.08.2017 

 

K bodu 10  – Informácia o oprave miestnej komunikácie v obci Cabov, parcelné číslo 

            522/1 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

 

berie na vedomie 
 

informáciu o oprave miestnej komunikácie v obci Cabov, parcelné číslo 522/1. 

 

 

V Cabove dňa 22.08.2017       

 

 

          Viliam Popaďák 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 148-08/2017 zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabov, zo dňa 

22.08.2017 

 

K bodu 12  – Vypracovanie geometrického plánu na zameranie cesty a určenie práv 

  k nehnuteľnostiam na cestu v obci Cabov, parcelné číslo 524  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Cabov 

       schvaľuje 
 

vypracovanie GP na zameranie cesty a určenie práv k nehnuteľnostiam na cestu v obci Cabov. 

 

Hlasovanie: 
Za:           - 4 (p. Korytková, p. Dugovský, p. Horváth, p. Ing. Hric) 

Proti:        - 0 

Zdržal sa: - 0 

Návrh bol prijatý. 
 

 

 

V Cabove dňa 22.08.2017       Viliam Popaďák 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             



                                        Správa z kontrolnej činnosti 

               hlavnej kontrolórky obce Cabov za I. polrok 2017  

 
     Podľa § 18f  ods. 1 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontroly 

za I. polrok 2017. 

 

     V priebehu I. polroka bola vykonaná kontrola na základe plánu kontrolnej činnosti.  

 

 

1. Kontrola plnenia prijatých uznesení obecným zastupiteľstvom v I.  polroku 2017  

     

    Obecné zastupiteľstvo v Cabove schválilo v priebehu I. polroka uznesenia  

    č. 109-1/2017 až 117-1/2017  

    č. 118-4/2017 až 127-4/2017 

    č. 128-6/2017 až 137-6/2017 

    celkovo 29 uznesení. Všetky uznesenia boli splnené. 

 

2.  Kontrola nájomných zmlúv    

 

               Obec Cabov má podpísanú Zmluvu o prenájme nehnuteľnosti  s fi. Orange 

Slovensko a.s.  

     od 19.6.1997 doteraz. Cena prenájmu za rok predstavuje čiastku 1 381,- eur. 

     Nájomné sa zvyšuje o mieru inflácie za predchádzajúci rok, vyhlásenú Štatistickým 

úradom 

     Slovenskej republiky.  

               Ďalej je podpísaná Zmluva o nájme hnuteľných veci - Akordeón od 30.4.2016 po 

     dobu dvoch rokov. Nájom je bezodplatný.    

            

 

    3. Vykonanie následnej finančnej kontroly zameranej na dodávateľské faktúry,   

         pokladničné doklady a bankové účty. 

 

    V zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite bola vykonaná následná 

    finančná kontrola u dodávateľských faktúr: č.20170601 fi. JUMEZ- nákup štrku 

    č. 2290138192 fi. VSE - elektrina, č.5768/17 fi Fura - vývoz odpadu,  č. 8400120535- 

fi.SPP 

    pripojenie MŠ, 17031003 fi. COOP Jednota - potraviny MŠ, fi. Orange Slovensko - 

telefóny,       

    fa 2712 SAD Humenné - preprava 

    Následná finančná kontrola bola vykonaná u príjmových pokladničných dokladoch:, 

    č. 94, 125, 159, 184, 217, 230 

    Následná finančná kontrola bola vykonaná u výdavkových pokladničných dokladoch: 

    č. 39, 61, 66, 114, 145, 181. 

    Následná finančná kontrola bola vykonaná u výpisoch VÚB č. 1 - 6, Príma banka č. 1 -6. 

    Konštatujem, že nedošlo k porušeniu § 6 ods.3 tohto zákona.  

 

   

 



 

4. Kontrola evidencie dochádzky zamestnancov obecného úradu a MŠ 

 

    Evidencia dochádzky zamestnancov obecného úradu a MŠ je zaznamenávaná 

    v knihe príchodov a odchodov, ktorá je umiestnená v kancelárii starostu.  

    V zmysle § 99 zákona č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  

     nie sú evidované prerušenia pracovného času: dovolenka, náhradné voľno, návšteva lekára             

    

 

  5. Kontrola vykonávania inventarizácie majetku obecného úradu a MŠ 

 

      V zmysle Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  

       bola vykonaná inventarizácia majetku a pokladne k 29.12.2016. Pri zázname 

       o vykonaní inventarizácie nie sú doložené - Príkaz na vykonanie inventarizácie a  

       Inventarizačný zápis o vykonaní inventarizácie. 

 

 

  6. Kontroly podľa požiadaviek OZ   

 

      Na základe požiadavky poslanca OZ p. Ing. Hrica bola vykonaná kontrola platenia 

      dani a poplatkov. 

      K 30.6.2017 je stav platenia nasledovný: 

 

                                               plán                  príjem             nedoplatok 

                                                 eur                   eur                       eur 

      TKO                                3 200,-             3 742,80                36,-        /       2 domy /   

      Voda                               3 687,57           2 663,09           1 024,48     /      31 domy/ 

      Daň pozemky                 4 000,-              1 170,-              2 830,-       / 1 776 ROD, 

                                                                                                                       472,- Št.Lesy/ 

                                                                                                                       137,- Kačmár 

Stankovce 

                                                                                                                  /    153,- Jednota 

COOP 

                                                                                                                  /    282,- 31 domy 

      Stavby                              2 100,-                  618,-                 1 482,-  /1 025,- ROD, 

                                                                                                                       457,- 31 domy/  

      Za psa                                  260,-                 172,-                      88,-   

 

      Pri kontrole platenia dane za psov bolo zistené, že nie sú podané daňové priznania. 

      Do konca januára 2018 majú byť dané známky pre psov. Je preto potrebné vyzvať 

      majiteľov psov, aby podali dodatočné daňové priznanie za psov. 

             

                                                                                                                               

  

      

         

 

    V Cabove dňa  31.07.2017                                                                    Anna Balintová 

                                                                                                                  kontrolórka obce  

   



  

 
 


